
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ซ้ือของรางวลัในการจัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่ง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 65/2563

ชาติ ประจ าปี 2563 ในราคา 30,000.00 ในราคา 30,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 6,960.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 66/2563

ในราคา 6,960.00 ในราคา 6,960.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563

3 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1,980.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 67/2563

2 รายการ ในราคา 1,980.00 ในราคา 1,980.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563

4 จัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ กิจกรรมที ่1 โรงเรียนผู้สูงอายุ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 68/2563

รุ่นที ่3 ประจ าปี 2563 ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,560.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 70/2563

ส าหรับใช้ในงานกองคลัง ในราคา 11,560.00 ในราคา 11,560.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในการปฏิบัติ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 71/2563

งานส านักปลัด ในราคา 6,420.00 ในราคา 6,420.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 72/2563

ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ ใช้ใน 6,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 73/2563

การปฏิบัติกองช่าง ในราคา 6,200.00 ในราคา 6,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563

9 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,120.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 74/2563

กุมภาพันธ ์2563 ในราคา 8,120.00 ในราคา 8,120.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้าน พงศ์ แอดวานว ์ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานว ์ซัพพลาย

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านเคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มกราคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

ร้านเคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ ร้านเคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ

ร้านเคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายวจิิตร   ค าสัก นายวจิิตร   ค าสัก



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

10 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 725.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 75/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563

11 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 76/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2563 ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563

12 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 720.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 77/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2563 ในราคา 720.00 ในราคา 720.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

นายหาญ    นนท์ขุนทดนายหาญ    นนท์ขุนทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าป้ายโครงการจิตอาสา 3,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 42/2563

ในราคา 3,700.00 ในราคา 3,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563

2 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน บธ 7164 ลพ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 43/2563

ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563

3 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 25,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 46/2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในราคา 25,200.00 ในราคา 25,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563

4 ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่ ซุ้มฐานกิจกรรมต่างๆ 44,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 47/2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในราคา 44,000.00 ในราคา 44,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563

5 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม) 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 48/2563

ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563

6 ค่าจ้างซ่อมแซมรถแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กฉ 4882 3,266.13 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 49/2563

ล าพูน ในราคา 3,266.13 ในราคา 3,266.13 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563

7 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 14,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 50/2563

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 14,400.00 ในราคา 14,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

8 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และเคร่ืองเสียง กิจกรรม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 51/2563

ที่ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 20,000.00 ในราคา 20,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

9 ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม โรงเรียน 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 52/2563

ผู้สูงอายุ รุ่นที่  3 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

วิธีจัดจ้าง

ร้านผิงออโต้ เซอร์วิสร้านผิงออโต้ เซอร์วิส

ร้านทบี ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท ์บาย แอ๊ดคอนโปรล าพนูร้านทบี ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท ์บาย แอ๊ดคอนโปรล าพนู

บจก.โตโยต้า ล้านนา

นายคมกริช   กุณะแสงค านายคมกริช   กุณะแสงค า

นายจ าหรัด  กุณวาริน

บจก.โตโยต้า ล้านนา

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลางวงเงินทีจ่ะจ้าง

นางฟองจันทร์   กุณวารินนางฟองจันทร์   กุณวาริน

นางสุบัด   จิโนเป็งนางสุบัด   จิโนเป็ง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

นายจ าหรัด  กุณวาริน

นางฟองจันทร์   กุณวารินนางฟองจันทร์   กุณวาริน

นางพิลาพร   สุจินานางพิลาพร   สุจินา



วิธีจัดจ้าง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลางวงเงินทีจ่ะจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 53/2563

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในราคา 7,336.40 ในราคา 7,336.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563

11 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างงานลาดยาง ม.3,5,6 ต.เหมืองจี้ 339,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 034/2563

จ านวน 3 โครงการ ในราคา 339,400.00 ในราคา 339,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563

หจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรมหจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรม

ร้านพี.พ.ีก็อปปีเ้ทคร้านพี.พ.ีก็อปปีเ้ทค


